ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/UFG, REALIZADA EM 22/11/2018, NO
CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA
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Aos treze dias do mês de dezembro do ano de 2018, 09h15min, na sala 04, na Faculdade
de Ciências e Tecnologia, da Universidade Federal de Goiás, reuniu-se a Comissão
Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP/FCT), representada pelos professores João
Paulo Silva Lima, Cynara Mendonça Moreira Tinoco, Lara Batista Ferreira Pereira,
Eduardo Fernando Rodrigues da Silva, Francisco Fittipaldi, Camila Fabricio Poltronieri. A
reunião tinha como pauta – a situação do projeto de extensão “Implantação da ISO
45001 em uma instituição de ensino público fazendo uso de Sistema de Gestão Integrado
(SGI)”, e outras demandas da instituição. Questões: 1) Foi realizado reunião com toda a
geologia tendo como pauta a execução do “Reconhecimento de atividades quanto a SST
(Segurança e Saúde do Trabalho” – Fernanda informou que estão finalizando e pediu
auxílio para finalizar, já estão fizeram o plano de emergência e plano de cada visita que
foi passado pelo CD (Conselho Diretor). Questão 2: Nos POPs foi colocado como
melhoria a problemas ergonômicos, a parte de ginastica laboral, sendo enviado a
solicitação ao SIASS para nos auxiliar quanto a isso, o qual solicitou que encontrássemos
uma alternativa para o problema. Francisco buscará conexão com a Fisioterapia e
Educação Física em busca de gerar projeto de extensão de ginastica laboral com a FCT,
enviar posicionamento até 19/12. Questão 3: Cynara enviou ao Seinfra memorando
solicitando a verificação do campus da FCT quanto a regulamentação frente as NRs de
segurança do trabalho (extintores, sinalização, ergonomia no posto de trabalho,
antiderrapante e corrimão em escadas). Camila buscará fazer cumprir o Memorando até
19/12. Questão 4: -Foi solicitado reunião com a transportes, Willer, quanto a
reconhecimento de atividades, porém não conseguem agendar. João se comprometeu a
agendar essa reunião, e ficou de agilizar com André, Alex e ele mesmo pra finalizar e
enviar a Cynara os reconhecimentos até quarta, 19/12. Questão 5: O Plano de
emergência foi feito pela Cynara e será repassado a Adriana, pois o Renan está em férias
e não foi repassado substituto. É necessário que seja concluído e disponibilizado no site,
e também finalizar o fluxograma de responsabilidade. Pois a partir disso podemos realizar
treinamento com a FCT. Eduardo será suporte da Cynara para realizar, 19/12. Questão 6:
-Depois que o Seinfra fizer a verificação da INFRAESTRUTURA FCT quanto as NRS de
segurança e de mão do plano de emergência, precisamos definir a Brigada de incêndio
da FCT e treinamento quanto a evacuação e quanto ao plano de emergência junto ao
SIASS. Questão 7: As atas de reunião precisam ser disponibilizadas no site, Joao
repassar a Lara todas as Atas para que isso seja realizado. Questão 8: Cynara ficou de
fechar com a Adriana os POPs da Camila, Cynara, Murilo, e Diogo. A reunião foi
encerrada às 10h:30min. e eu, Profa Cynara Mendonça Moreira Tinoco, lavrei a presente
ata que, depois de lida, será enviada à Direção da FCT, e assinada em próxima reunião.
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